
     Ljungskileortens Hembygdsförening  Sommar Program 2016  

 

Varje lördag efter Nationaldagen och t.o.m. augusti mellan 10:30-14:00 serveras det på Bella Vista  

kaffe och våfflor, muséet med gammaldags handelsbod är öppet och tillfälle ges att se fotoarkivet.  

Vill du lösa melodikrysset tillsammans med oss så sitter vi på övervåningen 10.00-11.00.  

Under några lördagar så kommer det att vara ”Loppis” i trädgården, med start 23 juli. 

 

Onsdag 13 juli Kaffeserveringen är öppen i torpet på Lyckorna 19.00-21.00 

 

Måndag 18 juli Måndagsvandring med Stefan Edman, författare till nyutkomna boken ”Historien om 

Ljungskile” ”Ett sånt vackert pensionat!”, sa kung Oscar II Vandring längs vår ”paradgata” 

Vällebergsvägen, till spännande hus, personer och kulturhistoria. Start vid Bella Vista, mittemot före detta 

ICA-affären. Möjligheter att fika där från kl 17.00 samt efter vandringens slut, runt 20.00 

Torsdag 21 juli Smed i arbete. Restenäs smedja öppet, kaffeservering 17.00-20.00. 

 

Måndag 25 juli 18.00 Kvarnkväll på Lyckorna torp med tårtbuffé, 18.00 –  

 

Onsdag 27 juli Kaffeserveringen är öppen i torpet på Lyckorna 19.00-21.00 

  

Måndag 1 augusti Kvarnkväll vid Lyckorna torp, småkakor och smakprovning av olika kaffesorter 18.00- 

 

Torsdag 4 augusti Smed i arbete. Restenäs smedja öppet, kaffeservering 17.00-20.00 

 

Måndag  8 augusti Kvarnkväll vid Lyckorna torp och kvarn. Anna-Clara Olofsson och Ann Rutgersson 

inbjuder till allsång. ”Tag med instrument och höj stämningen” 18.00 – 

 

Lördag 13 augusti Bussresa till Åmåls industrimuseum  -  8.00 från Ljungskile Bussstation till Trollebols 

kvarn från 1870, Åmåls Industrimuseum som visar en mekanisk verkstad från 1920 talet och ägarbostaden.  

Åmåls övriga industrihistoria med guidad tur och Åmåls hembygdsgård - lunchbuffé på Dalhall. 

Stadsvandring i Åmål samling vid hembygdsmuseét, som är ett av landets bäst bevarade byggnadsmiljöer från 

1700 talet. Vill du veta mer kontakta Håkan Johansson 0704548831. Anmälan görs genom att sätta in 450 kr 

(lunch och fika ingår) på Ljungskileortens hembygdsförenings plusgiro 281958-9 senast den 29 juli och ange 

namn och telefonnummer till en kontaktperson.  

Måndag 15 augusti Måndagsvandring med Stefan Edman, författare till nyutkomna boken ”Historien om 

Ljungskile” ”Översten, flugfångaren och direktören som stack med alla pengarna” Vandring till personer 

och kulturhistoria på de gamla gårdarna där dagens Ljungskile växte fram. Start vid Bella Vista, mittemot före 

detta ICA-affären. Möjligheter ges till fikapaus under vandringen, medtag matsäck, vandring 18.00-21.00. 

Lördag 27 augusti Kulturvandring. Poängpromenad vid Skarsjövallen. En lördag då föreningar i Ljungskile 

samarbetar under temat ”Hälsa, Sport och Kultur”.  16.00-20.00 

Information om vårt program kommer att publiceras via annonsering, samt vår hemsida 

http://www.ljungskileorten.se/ 

Vårt program genomförs i samarbete med  

http://www.ljungskileorten.se/

